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1. Politika propagace EU, její zakotvení    
a význam (euro-dimension)

• Politika propagace je nedílnou součástí revidované 
Společné zemědělské politiky 

• Nově je sjednocena do Nařízeních, upravujících jak 
propagaci na vnitřním trhu (EU), tak ve třetích zemích

• Je zdůrazňována evropská dimenze – tzn. propagace 
produktů a systémů značení (evropské označení kvality, 
národních systémů kvality) s ohledem na dodržování 
zásad správné zemědělské praxe, bezpečnosti potravin, 
vysledovatelnosti původu produktů, dodržování norem, 
welfare zvířat a ochrany životního prostředí

• Nově je kromě EU loga zaváděn tzv. EU – podpis –
„ENJOY- IT´S FROM EUROPE „

• pro rok 2017 je alokováno 90 mil. EUR



2. Kompetentní orgány v členských státech,               
role MZe a SZIF

- jsou určeny EK ve spolupráci s členskými státy – buď na 
celonárodní úrovní (např. v ČR, Polsku), nebo na úrovni 
regionů a oblastí (např. ve Francii)

- vždy orgán v roli Policy making (příslušné Ministerstvo 
zemědělství – legislativa, dozor, preference v oblasti 
propagace)

- a orgán v roli Policy implementing – vlastní administrace 
(přijímání žádostí, předkládání programů EK, vlastní 
administrace, kontrola a proplácení (akreditovaná platební 
agentura, v ČR je touto SZIF).



Role Ministerstva zemědělství 

• Účast expertů na jednáních Řídícího výboru pro
propagaci (SZIF, MZe- hlasování o návrzích EK ohledně
nových programů

• Příjímání gesce k předpisům EU (Nařízení EK a Nařízení
Rady) – ISAP – Informační systém pro aproximaci práva)
– předpisy jsou přijímány do právního Řádu ČR – plná
aproximace

• Připomínky ke znění předpisů, po schválení jazykové
korektury textů



• posuzování programů před jejich předložením EK
• kontroly jednotlivých fází programů, které jsou 

schváleny EK
• účast na monitorovacích misích EK
• účast na technických konzultacích na EK v Bruselu
• vyjednávání s navrhující organizací u jednotlivých 

programů
• kontakt se Stálým zastoupením ČR v Bruselu



3. Současný platný právní rámec oblasti 
propagace od r. 2015

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014,
o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských
produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení Rady
(ES) č. 3/2008

• Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 1831/2015, kterým se stanoví
pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1144/2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu
zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích

• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1829/2015, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014
o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských
produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích



4. Systém financování

• Nový systém (od 1. 12. 2015)

- Jednoduché programy - (70% EU – na vnitřním trhu, 80% ve třetích zemích –
v případě závažného narušení trhu , ztráty důvěry spotřebitelů a jiných konkrétních 
problémech se zvýší podíl Unie až na 85%, zbytek – 30% až 15% navrhující 
organizace)

- Složené (multinárodní) - (80%  EU, lze zvýšit na 85% v případě závažného narušení 
trhu, ztráty důvěry spotřebitelů a jiných konkrétních problémech, zbytek 20% až 15% 
- navrhující organizace)



5. Seznamy produktů:
• Produkty uvedené s seznamu v příloze I Smlouvy o fungování EU, s 

výjimkou tabáku;
• Výrobky uvedené v příloze Nařízení č. 1144/2014
- pivo
- čokoláda a odvozené produkty
- chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské  

zboží
- nápoje vyrobené z rostlinných výtažků
- těstoviny
- sůl
- přírodní gumy a pryskyřice
- hořčičná pasta
- kukuřice cukrová
- bavlna



dále

• víno s označením původu nebo s chráněným zeměpisným označením a víno s
označením moštové odrůdy

• Produkty rybolovu a akvakultury uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 1379/2013
v případě, že se program vztahuje i na jiné produkty

• Režimy jakosti stanovené v Nařízení (EU) č. 1151/2012, v Nařízení (ES) č.
110/2008 a v článku 93 nařízení (EU) č. 1308/2013

• Ekologický způsob produkce, jak jej vymezuje nařízení Rady (ES) č. 834/2007
• Grafický symbol zvláštních jakostních zemědělských produktů z

nejvzdálenějších regionů Unie, uvedených v čl. 21 Nařízení EP a Rady (EU) č.
228/2013

• Režimy jakosti uvedené v čl. 16, odst. 1, písm. b) a c) Nařízení EP a Rady (EU) č.
1305/2013



6. Roční pracovní program

• Komise přijme prováděcí akty, 
kterým se každý rok stanoví roční 
pracovní program, ve kterém jsou 
uvedeny:

- Sledované operační cíle
- Operační priority
- Očekávané výsledky
- Způsoby provádění
- Celková částka plánu financování

• Roční pracovní program zajistí:
- specifická dočasná opatření pro 

reakci v případě závažného narušení 
trhů

- ztráty důvěry spotřebitelů 
- nebo jiných konkrétních problémů



7. Preference EU
• Důraz na multinárodní programy
• Programy na výrobky s chráněným značením původu (PDO,  PGI, TSG 

– např. program PK „Kvalitní evropský výrobek)
• Programy informující o kvalitě a značení (národní systémy kvality – v 

ČR např. Klasa
• Programy zahrnující více výrobků - basket approach (důraz na větší 

počet produktů v tzv. košíku – např. uzeniny, sýry)
• Produkty, nikoliv zpracované výrobky
• Programy ve třetích zemích (zdůraznění původu a kvality evropských 

produktů s ohledem na vysledovatelnost surovin, přísné hygienické 
podmínky výrobky, welfare zvířat, ochranu životního prostředí



8. Novinky v politice propagace EU  

- CHAFEA - nezávislá agentura vybírající programy – které jsou 
přímo předkládány do Lucemburku, nikoliv EK do Bruselu 

- Větší podíl financování ze strany EK
• Omezená role členských států – pouze administrace a kontrola 

programů, je zcela v kompetenci navrhujících organizací
• Možnost používat značky (brands – výrobků a výrobců) a 

informace o původu výrobků
• Více na stránkách: www.europa.eu



Děkuji za pozornost


